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ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΕΩΝ 

Μεγάλθ μείωςθ παρουςίαςε θ αγορά διοργάνωςθσ ςυνεδρίων (PCOs) και εκκζςεων τθν 

τριετία 2008-2010 με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 19% και 18% αντίςτοιχα. Όςον αφορά 

ςτθν αγορά διοργάνωςθσ ςυνεδρίων εκτιμάται ότι θ πτωτικι πορεία κα ςυνεχιςτεί με 

ρυκμό μεγαλφτερο του 20% για το 2011 και κα περιοριςτεί ςε 10% περίπου το 2012. 

Περεταίρω μείωςθ προβλζπεται για τθν αγορά  διοργάνωςθσ εκκζςεων με μζςο ετιςιο 

ρυκμό τθσ τάξθσ του 15% περίπου τθ διετία 2011-2012. Αυτά είναι τα βαςικά 

ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ που εκπόνθςε για τθ «Διοργάνωςθ ςυνεδρίων και εκκζςεων» θ 

ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ. 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ 

• Εκτιμάται ότι, ςτθν Ελλάδα διοργανϊνονται περίπου 1.500 ςυνζδρια ετθςίωσ, 

διάρκειασ τουλάχιςτον 2 θμερϊν, με περιςςότερουσ από 50 ςυμμετζχοντεσ.  

• Σο 75% περίπου των ελλθνικϊν ςυνεδρίων εκτιμάται ότι προζρχονται από τον κλάδο 

των ιατρικϊν επιςτθμϊν. 

•  Σα περιςςότερα ελλθνικά ςυνζδρια φιλοξενοφνται ςτθν Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ, τθν 

Κριτθ, τθν Αλεξανδροφπολθ, τθν Κω,  τθ Ρόδο και τα Ιωάννινα. 

• Ζντονοσ είναι ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των μεγάλων επιχειριςεων ςτθν αγορά των 

ςυνεδρίων με τζςςερισ (4) εταιρίεσ να κατζχουν το 1/3 τθσ αγοράσ. 

• Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του κλάδου, ο κ. Βαςίλθσ Ρεγκοφηασ, 

Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε., 

ςθμειϊνει ότι παρά το μειωμζνο βακμό κάλυψθσ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν το 

2010 (2,03 φορζσ από 4,11 το 2009), οι επιχειριςεισ δεν παρουςιάηονται ιδιαίτερα 

«ευπρόςβλθτεσ» ςε πικανζσ μεταβολζσ του ςθμερινοφ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.   

 



 

Επιςθμαίνεται ότι, θ διαχρονικι μείωςθ που παρουςιάηεται ςτθν εντατικι χρθςιμοποίθςθ 

των ςυνολικϊν επενδυμζνων κεφαλαίων, κακϊσ και των ιδίων κεφαλαίων, ζχει ωσ 

αποτζλεςμα  τον περιοριςμό τθσ δθμιουργίασ πωλιςεων.  Σζλοσ, περιορίηεται τόςο ο 

βακμόσ ικανότθτασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν απαςχολουμζνων κεφαλαίων, όςο 

και θ αποτελεςματικότθτα χρθςιμοποίθςθσ των ιδίων κεφαλαίων τθν τριετία 2008-2010. 

 

 

• Όςον αφορά ςτθν παγκόςμια αγορά, , ςφμφωνα με ςτοιχεία του ICCA (παγκόςμιοσ 

φορζασ τθσ αγοράσ των διεκνϊν ςυνεδρίων, International Congress and Convention 

Association), το 2009καταγράφθκαν 8.294 ςυναντιςεισ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ περίπου 

10% ςε ςχζςθ με το 2008, παρά τθν παγκόςμια οικονομικι φφεςθ. 

• Σθν 21θ κζςθ παγκοςμίωσ (2009) καταλαμβάνει θ Ελλάδα ςτθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων, 

ενϊ θ Ακινα, αντίςτοιχα, κατζχει τθν 20θ κζςθ.  

• Σο μεγαλφτερο μερίδιο ςτο ςφνολο των παγκόςμιων ςυνεδρίων καταλαμβάνουν τα 

ιατρικά ςυνζδρια  με ποςοςτό 18%. 

10 θμαντικότεροι κλάδοι παγκοςμίων ςυνεδρίων (2009) 

                           



ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΘΕΕΩΝ 

• Η πλειοψθφία των εκκεςιακϊν εγκαταςτάςεων τθσ χϊρασ βρίςκονται ςτθν Αττικι. Η 

ελλθνικι περιφζρεια δε διακζτει κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ για να 

φιλοξενιςει μεγάλεσ εκκζςεισ και ςχεδόν το 100% των εκκζςεων τθσ χϊρασ 

διοργανϊνονται ςτθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

• Ζντονοσ είναι, επίςθσ, ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των μεγάλων επιχειριςεων, οι οποίεσ 

διοργανϊνουν ςυνικωσ μεγάλεσ/διεκνείσ εκκζςεισ και προςφζρουν υψθλό επίπεδο 

υπθρεςιϊν, με τρεισ (3) εταιρίεσ να καταλαμβάνουν το 50% τθσ αγοράσ. 

• Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του κλάδου, παρατθρείται ότι,  

μολονότι θ ςυνολικι δανειακι επιβάρυνςθ είναι υψθλι, ο τραπεηικόσ δανειςμόσ είναι 

ςχετικά περιοριςμζνοσ. Αποτζλεςμα είναι θ ικανοποιθτικι, αν και μειοφμενθ, κάλυψθ των 

χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν (2008: 24,21 φορζσ, 2009: 14,66, 2010: 11,55), γεγονόσ που 

προςδίδει μία ςχετικι ζνδειξθ «αςφάλειασ» προσ τουσ πιςτωτζσ, ιδιαίτερα τθν τρζχουςα 

οικονομικι περίοδο. Ωςτόςο, περιορίηεται διαχρονικά θ αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ 

των ςυνολικϊν επενδυμζνων κεφαλαίων των εταιριϊν του κλάδου, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ 

των ιδίων κεφαλαίων τουσ ςτθ δθμιουργία πωλιςεων. 

 

 

 

• Όςον αφορά ςτθν παγκόςμια αγορά, θ ςταδιακι αφξθςθ των εκκζςεων και τθσ 

ενοικίαςθσ εκκεςιακϊν χϊρων διακόπθκε το 2009 με 4% μείωςθ ςτθν οργάνωςθ εκκζςεων 

και 16% ςτθν ενοικίαςθ χϊρου ςε ςχζςθ με το 2008.  

 

 

 

 

 



• Οι ςθμαντικότεροι κλάδοι εκκζςεων ςτθν Ευρϊπθ είναι οι εξισ:       

 

 

 

Η ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ζχοντασ ωσ αποςτολι τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 

εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, ζχει ειςζλκει  δυναμικά και ςτο χϊρο των μελετών αγοράσ 

κλάδων τθσ οικονομίασ, προςφζροντασ μια νζα ςειρά μελετϊν αγοράσ, ευζλικτων και 

πρωτοποριακϊν. 

Οι μελζτεσ αυτζσ αφοροφν αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ ι υποκλάδουσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, φζρουν τθ διακριτικι ονομαςία «Κλαδικζσ τοχεφςεισ» και ζχουν ωσ βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν ελλθνικι και 

ευρωπαϊκι αγορά με εφςτοχο, ςφντομο και περιεκτικό τρόπο. 

Με τθ ςφγχρονθ μορφι ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων που ζχει υιοκετιςει θ 

ΣΟΧΑΙ, οι μελζτεσ  αυτζσ αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο για τα ςτελζχθ του ςιμερα, 

που διακζτουν λίγο χρόνο και ζχουν ανάγκθ από αξιόπιςτεσ και εφχρθςτεσ πλθροφορίεσ 

που κα ςυνδράμουν ςτθ λιψθ κρίςιμων αποφάςεων. 

 


